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  والثالثون الثامنةالدورة  -الجمعیة العمومیة 
  التنفیذیةاللجنة 

  حمایة البیئة  :١٧البند رقم 
  لمناخ انهج شامل من أجل التخفیف من تأثیرات الطیران الدولي على 

 ؛ والدول األعضاء١باسم االتحاد األوروبي ودوله األعضاء توانیال (ورقة مقدمة من
  )٢طیران المدنيفي اللجنة األوروبیة لل األخرى

  التنفیذي الموجز
الجهود المتواصلة التي تبذلها  شدیداً  تشدد أوروبا على أهمیة التخفیف من تأثیر الطیران الدولي على المناخ وتؤید تأییداً 

ف نهج شامل من أجل األهدا اعتمادذلك تناشد أوروبا جمیع الدول واألقالیم  إلىالمسالة. وباإلضافة االیكاو لتناول هذه 
  الطیران الدولي.  الناجم عنالدولیة لتخفیض ثاني أكسید الكربون 

  :إلىالجمعیة العمومیة مدعوة  اإلجراء:
ي ستتم الموافقة علیه الطیران الدولي، الذ انبعاثاتخفیض تالموافقة على وضع هدف عالمي طویل األجل ل  )أ 

 . ٢٠١٦لعام  العمومیة في دورة الجمعیة
ثاني أكسید الكربون  النبعاثات صارمة األعمال الخاصة بقاعدة قیاسیةى ومواصلة إضفاء األولویة عل  )ب 

 . الطائرات الناجمة عن
مواصلة تشجیع وتقدیم الدعم من التحسینات في منظومة الطیران ، على  تشجیع االیكاو ، في إطار حزمو   )ج 

  أجل تنفیذ التحسینات التشغیلیة ذات المكاسب البیئیة.
  . ٣- ٤-٣بشأن أنواع الوقود البدیلة المستدامة حسبما ورد في الفقرة  ودعم دور االیكاو المتواصل  )د 
 .٢٠٢٠على السوق بحلول عام تدابیر عالمیة قائمة والموافقة على تطبیق   )ه 
التدابیر العالمیة القائمة على السوق، بما في ذلك مجموعة  إعدادبرنامج عمل وجدول زمني إلكمال  واعتماد  )و 

 في دورة الجمعیة العمومیة التاسعة والثالثین. عتمادهاالفنیة االساسیة لتقدیم العناصر المن المهام 
 إلىوالعمل من أجل إعداد إطار تمكیني للتدابیر القائمة على السوق التي تنفذها الدول أو مجموعات الدول،   )ز 

 حین بدأ إنفاذ التدابیر العالمیة القائمة على السوق. 
 مناخ على الطیران الدولي.ودعم أعمال االیكاو لفهم تأثیر تغیر ال  )ح 
ثاني أكسید الكربون من أجل تمكین  انبعاثاتاإلبالغ السنوي عن و خطط عمل الدول  رسمالمضي في و   )ط 

  االیكاو من تتبع التقدم المحرز في إنجاز األهداف المتفق علیها.
األهداف 

  تنمیة النقل الجوي المستدامة.حمایة البیئة و  - ج  االستراتیجيالهدف ترتبط ورقة العمل هذه ب  ستراتیجیة:اال
اآلثار 
  غطى معظم أنشطة اإلیكاو المشار إلیها في إطار المیزانیة العادیة للمنظمة.ستُ   المالیة:
بیان موحد لسیاسات وممارسات االیكـاو المسـتمرة المتعلقـة بحمایـة  ١٩-٣٧قرار الجمعیة العمومیة لالیكاو   المراجع:

  .تغیر المناخ -البیئة

                                                                 
ندا، إیطالیا، التفیا، لتوانیا، النمسا، بلجیكا، بلغاریا، كرواتیا، قبرص، الجمهوریة التشیكیة، الدنمارك، إستونیا، فنلندا، فرنسا، ألمانیا، الیونان، هنغاریا، آیرل ١

 ید، المملكة المتحدة.لكسمبرغ، مالطة، هولندا، بولندا، البرتغال، رومانیا، سلوفاكیا، سلوفینیا، إسبانیا، السو 
را، جمهوریة ألبانیا، أرمینیا، أذربیجان، البوسنة والهرسك، جورجیا، آیسلندا، مولدوفا، موناكو، الجبل األسود، النرویج، سان مارینو، صربیا، سویس ٢

 مقدونیا الیوغسالفیة السابقة، تركیا، أوكرانیا.
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 مقدمة   -١

 تیظل تأثیر الطیران على المناخ یشكل مشكلة سیاسیة عمومیة للدول كافة. ویبین التقییم االخیر التجاها ١- ١
ثاني أكسید الكربون الناجمة عن  انبعاثاتأن تزداد الذي أجرته لجنة حمایة البیئة التابعة لالیكاو أنه من المنتظر  االنبعاثات

تحقیق المزید من  افتراض، حتى على ٢٠١٠عن مستویات عام  ٢٠٥٠لول عام بح ٦ إلى ٤الطیران الدولي بعامل یتراوح من 
الفریق الحكومي  رّ ُیقِ التحسینات في مجال التكنولوجیا وعملیات الطیران. وبغیة الحد من خطر حدوث تغیر خطیر في المناخ، 

في المائة في عام  ٥٠الدفیئة بنسبة غازات  انبعاثاتتقلیص أنه ینبغي، على الصعید العالمي،  الدولي المعني بتغیر المناخ
) فوق ٢ویتین (درجة الحرارة بأكثر من درجتین مئ متوسط ارتفاعوذلك للتمكن من منع  ١٩٩٠من مستویات عام  ٢٠٥٠

الطیران الدولي إذا كان للطیران أن یسهم  انبعاثاتللزیادة المتوقعة في مستویات حقبة ما قبل الصناعة. ولذا یتعین التصدي 
  في تحقیق أهداف تغیر المناخ العالمیة. مناسباً  اً إسهام

   األهداف - ٢
درجتین  إلىاذا كنا نرغب في تحقیق هدف التوصل  ٢٠٥٠حتى عام  كبیراً  تقلیصاً  االنبعاثاتیلزم تقلیص  ١-٢

 . ولذا یتعین على االیكاو كمسألة تحظى باألولویة وضع هدف عالمي طویل األجل لتخفیضمن درجات الحرارة )٢مئویتین(
ذلك یتعین مواصلة تنفیذ  إلى. وباإلضافة ٢٠١٦بشأنه في دورة الجمعیة العمومیة لعام  االتفاقالطیران الدولي یتم  انبعاثات

للقلق الشدید في  مصدراً األعمال المتعلقة بتناول تأثیرات الطیران غیر المتصلة بثاني أكسید الكربون على المناخ، والتي تظل 
الفریق الحكومي األمم المتحدة اإلطاریة بشأن تغیر المناخ و اتفاقیةعلى االیكاو مواصلة التعاون مع تعین یاألوساط العلمیة. و 

  فیما یتعلق بھذه التغییرات.  الدولي المعني بتغیر المناخ

  نهج شامل إزاء عملیة التخفیف - ٣

من أجل تناول تأثیرات  قدر كبیر من التدابیر السیاسیة في إطار "نهج شامل" تطبیق ثمة اقرار عام أنه یتعین ١- ٣
التحسینات التشغیلیة وتلك التي طرأت على  إلىما نفذته االیكاو مؤخرا من أعمال انه باإلضافة  نالطیران على المناخ. ولقد بیّ 

ة المزید من التدابیر من أجل تحقیق أهداف االیكاو الطموحة. وتبین أعمال لجنة حمایة البیئ تكنولوجیا الطائرات، سیتعین توفیر
تدابیر إضافیة، مثل التدابیر  استخدامأن أنواع الوقود البدیلة یمكن أن تسد بعض الثغرات في األجل الطویل. وسیلزم أیضا 

. ویرى قطاع الطیران ومنظمات المجتمع المدني نفس االنبعاثاتلتخفیض القائمة على السوق، من أجل تحقیق أهداف االیكاو 
  الرأي.

   التخفیض عند المصدر ٢- ٣

إنجازات هامه حقق قطاع الطیران ولقد الطیران.  انبعاثاتالتخفیض عند المصدر سبیل رئیسي للتخفیف من    ١- ٢- ٣
نظرا للطلب المتزاید على  االنبعاثاتلتعویض الزیادة المتواصلة في نها لیست كافیة أفي مجال تحسین فعالیة الوقود، غیر 

 استثماراتهاالطیران كما یظهر من  انبعاثاتتكنولوجیا جدیدة لتخفیض  داثاستحالسفر الجوي. وتضفي أوروبا أولویة كبیرة على 
عداد ل لجنة حمایة البیئة وتدعمها من أجل إعماالسماء النظیفة". و تشارك أوروبا مشاركة تامة في أالكبیرة في برنامج أبحاث "

ب بالتقدم المحرز حتى الیوم في وقت قصیر. الطائرات وترح الناجمة عنثاني أكسید الكربون  النبعاثاتقویة قاعدة قیاسیة 
  .في صدارة األولویاتهذا العمل  اإلبقاء علىوینبغي 
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  التدابیر التشغیلیة ٣- ٣

تتسم التحسینات التشغیلیة الجاریة باألهمیة لتحقیق أهداف االیكاو بشان فعالیة الوقود. وفي أوروبا ، ثمة     ١- ٣- ٣
برنامج ( لبحوث إلدارة الحركة الجویة في إطار المجال الجوي األوروبي الواحدبرنامج ا برنامج كبیر قید التنفیذ من خالل

تمكن الطائرة  إلىالقائمة على األداء. وهو یرمي  ). والهدف الرئیسي لبرنامج سارس هو التحول نحو العملیاتSESARسیسار 
في المائة من انبعاثات ثاني أكسید  ١٠سهم في تحقیق هدف أوروبي قدره تخفیض بنسبة ن تطیر في مسار أمثل مما سیُ من أ

كبر من حیث فعالیة الوقود و إجراءات إدارة الحركة تطبیق تكنولوجیات تتسم بفعالیة أ الكربون لكل رحلة جویة بواسطة دعم
  الجویة. 

. انحزمة التحسینات في منظومة الطیر تقوم االیكاو بتیسیر التحسینات في التدابیر التشغیلیة من خالل و     ٢- ٣- ٣
أوروبا هذا العمل وتشارك مشاركة نشطة في تقییم االیكاو للمكاسب البیئیة المحتملة. ولقد رفعت  تاماً  وتدعم أوروبا دعماً 

في  ٣حزمة التحسیناتتنفیذ تحسینات سب من جل التمكن في الوقت المنایة من أالجمعیة العموم إلىبصورة منفصلة توصیات 
حسینات التشغیلیة تویتعین على االیكاو مواصلة تشجیع وتوفیر اإلرشاد والتنفیذ للیئیة. ذات المكاسب الب منظومة الطیران

  األخرى ذات المكاسب البیئیة.
 نواع الوقود البدیلة والمستدامةأ ٤- ٣
في ینبغي أن ُتسهم أنواع الوقود البدیلة الخاصة بالمحركات النفاثة ذات االنبعاثات التي لدیها دورة حیاة قصیرة   ١- ٤- ٣

 مدى تخفیض صافي دورة حیاة انبعاثات ثاني أكسید الكربون الناجمة عن الطیران، غیر أنه لیس باإلمكان حتى اآلن معرفة
هذا االسهام. وحالیًا فإن أسعار أنواع الوقود البدیلة مرتفعة ارتفاعًا كبیرًا عن أسعار أنواع الوقود التقلیدیة الخاصة بالطائرات 

بیولوجیة المستدامة للطیران هو توفر محدود، ولذا فثمة جوانب انعدام یقین كبیرة فیما یتعلق بإمكانیات النفاثة وتوفر الكتلة ال
السوق في األجل الطویل. وعالوة على ذلك فإن ُنظم التصدیق ومعاییر االستدامة الحالیة لم تتناول بعد جمیع جوانب استدامة 

ى وجه الخصوص، في التأثیرات غیر المباشرة مثل التغیر المحتمل في استخدام علیتعین النظر،  أنواع وقود الطیران البدیلة. و
  األراضي نتیجة انتاج الكتلة البیولوجیة والتأثیر على أسواق األغذیة العالمیة.

قد تم تحدیث األبحاث بشأن أنواع الوقود البیولوجي للطیران في أوروبا كمجال رئیسي لرؤیة "سبیل الطیران لو   ٢- ٤- ٣
 European Advanced“مبادرة و  EC ITAKAألبحاث الطیران. ونجد ضمن المبادرات األوروبیة القائمة مشروع  "٢٠٥٠لعام 

Biofuels Flightpath 2020” .ملیون طن من الوقود البیولوجي المنتج  ٢قدره  يتحقیق انتاج سنو إلى لمبادرة األخیرة وتهدف ا
الطیران الدولي العالمي في بالكیروسین المتوقع  استهالكمن  ٪١ الىحو عادل ، أي ما ی٢٠٢٠المستدام للطیران بحلول عام و 

  تلك السنة.
ولدى االیكاو دور تقوم به فیما یتعلق بأنواع الوقود البدیلة والمستدامة، السیما بواسطة جمع المعلومات   ٣- ٤- ٣

ن استدامة أنواع الوقود ولمراعاة المكاسب من وتشجیع تطبیق معاییر استدامة سلیمة وتیسیر اتساق السیاسات مع اآللیات لضما
  حیث دورة حیاة انبعاثات غازات الدفیئة، والمشاركة في المحافل الدولیة بشأن أنواع الوقود البدیلة.

  التدابیر القائمة على السوق ٥- ٣
ثاته بطریقة إن التدابیر القائمة على السوق هي تدابیر أساسیة إذا كان للطیران المدني أن یخفف من انبعا  ١- ٥- ٣

حتى إن ُطبقت معًا، قادرة على تحقیق المستوى الالزم من تخفیض فعالة من حیث التكلفة. وال تعد التدابیر المتوفرة األخرى، 
  وبطریقة فعالة من حیث التكلفة. نبعاثات في إطار زمني قصیر وكافاال

                                                                 
 (GANP)خطة المالحة الجویة العالمیة  - A38-WP/81,TE/16 أولویات برنامج العمل، و -A38-WP/79,TE/14انظر  ٣
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أن التدابیر القائمة على  ٢٠٠١الیكاو في عام ولقد ُأحرز تقدم في هذا المجال، منذ إقرار الجمعیة العمومیة ل  ٢- ٥- ٣
أن التدابیر  (C-197)السوق هي من السبل الفعالة من حیث التكلفة للتخفیف من انبعاثات الطیران، واعتراف مجلس االیكاو 

ت المجتمع المدني القائمة على السوق هي تدابیر ممكنة التطبیق فنیًا. وُیعد دعم اعتماد قطاع الطیران العالمي ومنظماالعالمیة 
  للتدابیر القائمة على السوق على الصعید العالمي تطورات جیدة للغایة أیضًا.

ویتعین على الجمعیة العمومیة أن توافق على تطبیق تدابیر عالمیة قائمة على السوق من أجل تطبیقها بحلول   ٣- ٥- ٣
تدابیر عالمیة قائمة على السوق في الدورة  عدادإ، ولذلك ینبغي لها اعتماد برنامج عمل وجدول زمني إلكمال ٢٠٢٠عام 

الثامنة والثالثین للجمعیة العمومیة لالیكاو. وینبغي أن یتضمن برنامج العمل هذا مجموعة من المهام لتوفیر عناصر فنیة 
 إلىبل الرامیة ، بما في ذلك السُ ٢٠١٦لالیكاو في دورتها التاسعة والثالثین في عام  رئیسیة لكي تعتمدها الجمعیة العمومیة

مراعاة الظروف الخاصة والقدرات المعنیة للدول، وبطریقة غیر تمییزیة بین مشغلي الطائرات والتخفیف ألدنى حد من مخاطر 
  اإلضرار باألسواق.

مة القائ وأثناء الفترة التي سبقت تنفیذ التدابیر العالمیة القائمة على السوق، یمكن للتدابیر الوطنیة واإلقلیمیة  ٤- ٥- ٣
إنشاء إطار  من فائدةأنه ثمة أن تحقق تخفیضات في االنبعاثات بطریقة فعالة من حیث التكلفة، وترى أوروبا  على السوق

  .١٩- ٣٧تنفیذي للتدابیر القائمة على السوق، حسبما طلبه قرار الجمعیة العمومیة 
  التكیف مع تغیر المناخ -٤
تشغیلیة ومالیة بشأن قطاع الطیران العالمي ذاته. وتدعم  مخاطرأیضًا ُتشكل التأثیرات على تغیر المناخ   ١- ٤

فهم أفضل لهذا  إلىبالتأثیرات والعلوم من أجل التوصل  المعني أوروبا دعمًا تامًا األعمال القائمة التي ینفذها فریق االیكاو
  الخطر وكیفیة التصدي له ولتعمیم المعلومات وفقًا لذلك.

 عمل الدول خطط -٥
االیكاو تُبین سیاساتها وٕاجراءاتها أمر  إلىلتقدیم خطط عمل  ١٩-٣٧لدول بواسطة قرار االیكاو وُیعد تشجیع ا  ١- ٥

  لقیام بذلك.ل الحد األدنى تعتبر فوق فقط دول منها ٩دولة أوروبیة خطط عملها، رغم أن  ٣٦جید. ولقد قدمت 
التي ُأنشأت بین بعض دول  وینبغي تشجیع إنشاء شراكات بین الدول من أجل إعداد خطط عمل، مثل تلك  ٢- ٥

 طالمدني. وینبغي بذل جهود خاصة لحشد الدعم المالي والفني للبلدان النامیة الراغبة في إعداد خط اللجنة األوروبیة للطیران
  عمل. وینبغي اإلبقاء على أن تكون عملیة تقدیم الخطط عملیة بسیطة وتمكین مجموعة كبیرة من الدول من وضع خطط عمل.

زم إدخال تحسینات في اإلبالغ بواسطة الدول عن انبعاثات ثاني أكسید الكربون واستهالك الوقود، وذلك ویل   ٣- ٥
للتمكن من تحسین تتبع التقدم الُمحرز من أجل تحقیق األهداف العالمیة، ومن األفضل أن یتم ذلك بواسطة استخدام البیانات 

اإلبالغ عنها لكیانات أخرى مثل اتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة المتعلقة والمنهجیات المتوفرة بالفعل بما في ذلك تلك الجاري 
  بتغیر المناخ. وفي هذه المرحلة ینبغي أن تظل مسألة اإلبالغ عن تأثیر انخفاض االنبعاثات أمرًا اختیاریًا.

 الخالصة

الدورة الثامنة والثالثین للجمعیة العمومیة  تتعهد أوروبا تعهدًا تامًا بإحراز تقدم بشأن الطیران الدولي وتغیر المناخ في  ١- ٦
استراتیجي رئیسي طویل األجل یواجه قطاع الطیران، ویلزم وضع حلول لهذا التحدي. وأن  لالیكاو. وُتشكل هذه المسألة تحدٍ 

یضم تدابیر  عالميج التدابیر التشغیلیة والفنیة، واألعمال الوطنیة أو اإلقلیمیة، في حد ذاتها، لن تكون كافیة، إذ یلزم وضع نه
قائمة على السوق. ویرى قطاع الطیران كذلك نفس الرأي ویتعین على االیكاو أن تتقلد دورًا رئیسیًا في إعداد هذا النهج 

مجٍد في هذه الجمعیة العمومیة، وهي ستعمل مع شركائها الدولیین من  وروبا في االتفاق على إجراٍء دوليٍ العالمي. وترغب أ
 .أجل تحقیق ذلك

  –انتهــى  –


